
Aos trabalhadores do Grupo The Navigator Company

Face  à  grandiosa  luta,  desenvolvida  pelos  trabalhadores,  em  defesa  de  um  justo
reenquadramento salarial e da revisão do plano de carreiras em vigor no Grupo The
Navigator Company,  que teve  o seu auge na greve que decorreu entre os dias 13 e 16
do passado mês de Novembro e tendo em conta os Plenários de trabalhadores que
estavam agendados para fazer o ponto de situação e decidir as formas e contornos da
continuação  da  luta,  a  Administração  do  Grupo  viu-se  forçada  a  apresentar  uma
proposta  nos  seguintes  termos,  que  não  tendo  sido  objecto  de  acordo,  foram
consideradas como um avanço positivo e que constituem um primeiro patamar para a
discussão futura:

1- Aplicação já em 2019 de uma cláusula anti-estagnação mediante o pagamento
em Dezembro deste ano, com retroactivos a Janeiro de 2019,   de um
incremento  de  2% da  remuneração  base  a  todos os 695 trabalhadores
elegíveis que  não  tenham  sido  promovidos  ou  progredidos  desde  2015,
inclusive. Abrangendo assim a totalidade do efectivo.

2- Acordo de aplicação,  com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2020 dos
grupos  salariais  com escalões  e  dentro  destes  com valores  discretos  de
remuneração.

3- Compromisso da Empresa em continuar a  aplicar em 2020 e seguintes o
processo especial de progressão, vulgo reenquadramento, face ao exercício
efectivo  dos  postos  de  trabalho  verificado  em  31  de  Dezembro  do  ano
precedente. O acordo em Outubro último abrangeu 518 trabalhadores.

Nos Plenários de Trabalhadores realizados nas empresas do Grupo (com excepção da
ATF) os trabalhadores não se opuseram a estas medidas, considerando, no entanto,
que a questão das Carreiras Profissionais tem de ser resolvida a breve trecho, fixando
o final do mês de Fevereiro para que a discussão esteja concluída. 

Entretanto  está  já  prevista  reunião  entre  a  Empresa  e  os  Representantes  dos
Trabalhadores  para  a  próxima  sexta-feira,  dia  6  de  Dezembro,  reunião  sobre
Carreiras Profissionais.

RESULTADOS DA LUTA

A LUTA VAI CONTINUAR!



Nas reuniões a realizar sobre o Plano de Carreiras Profissionais, a Fiequimetal e os
seus Sindicatos apresentar-se-ão na expectativa de que a Administração do Grupo
apresente propostas passíveis de resolver o conflito!

A  enorme disponibilidade  para  a  luta,  manifestada  pelos  trabalhadores  nos  vários
Plenários realizados nas diversas empresas do Grupo The Navigator Company, impõe
soluções que venham ao encontro das reivindicações dos trabalhadores!

É preciso e é urgente valorizar as experiências adquiridas pelos trabalhadores, tanto
nos seus habituais postos de trabalho como no exercício de outras funções, que devem
ser reconhecidas e ser objecto de promoção e progressão salarial!

Lisboa, 02 de Dezembro de 2019

A Direcção

FOI DE EXTREMA IMPORTÂNCIA 

A LUTA ATÉ AQUI DESENVOLVIDA!

 CERTOS DE QUE A LUTA VAI CONTINUAR

 ATÉ QUE AS JUSTAS E LEGÍTIMAS REIVINDICAÇÕES 

DOS TRABALHADORES SEJAM ATENDIDAS!

PELA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E DOS 
TRABALHADORES!


